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CARO PACIENTE
O Hospital do Coração - HMC tem a missão de salvar vidas e se manter como uma ins�tuição respeitada, 
admirada pela excelência, inovação e humanização. 
Com o compromisso de promover uma assistência de qualidade aos seus clientes, desenvolveu este 
Manual do Paciente para orientar, eliminar dúvidas e facilitar a comunicação durante o período de 
internação.

Telefonia

Todos os apartamentos possuem aparelhos de telefone 
que poderão efetuar chamadas externas (apenas em 
casos de emergência) e de ramal para ramal, através da 
telefonista (Ramal 9 - Seg. a Sex. das 7h as 18h) ou pela 
recepção (Ramal 229 - Após as 18h, finais de semana e 
feriados.

GERÊNCIA ENFERMAGEM.............................210
FARMÁCIA.............................................245/265
RECEPÇÃO...........................................229/4008
CAIXA............................................................168
LANCHONETE...............................................264
LIMPEZA/CCIH..............................................238
NUTRIÇÃO/COPA..........................................154
LAVANDERIA.................................................117
OUVIDORIA.................................................4023

Acompanhantes

Todos os acompanhantes deverão ser previamente cadastrados na recepção do hospital. É permi�do 
um (1) acompanhante, do mesmo sexo, para pacientes menores de 18 anos e maiores de 60 anos. Para 
preservar a privacidade do paciente e como medida de prevenção de infecções, não é permi�da a 
circulação de acompanhantes em outros quartos. Não é permi�da a manipulação de equipamentos 
médicos pelo acompanhante, solicite a presença da equipe de enfermagem. Não é permi�do sentar ou 
deitar no leito do paciente.

Horários para trocas do acompanhante que deverão acontecer na recepção do hospital são:

Manhã - 6:30hs às 8:30hs      Tarde - 11:30hs às 13:30hs       Noite - 16:30hs às 20:30hs



Internação

A internação será efetuada pelo médico responsável. No ato da internação deixe com seus familiares 
joias, carteiras com valores, documentos e pertences em geral. Não fornecemos produtos de higiene 
pessoal. O hospital não faz solicitações de pagamento via telefone, só pessoalmente e pelo funcionário 
do caixa, fique atento! Pacientes/clientes par�culares internados por tempo prolongado terão a conta 
processada e, parcialmente fechada, semanalmente sendo que tais parcelas deverão ser quitadas logo 
que apresentadas.

Transferência

Transferências serão realizadas QUANDO NECESSÁRIO ou QUANDO OFERECER RISCO AO PACIENTE, 
conforme protocolo da Comissão de Controle de lnfecção Hospitalar, e sempre serão acompanhadas e 
orientadas por profissionais.
Em casos de transferência do paciente/cliente para a UTI o apartamento deverá ser desocupado pelo 
acompanhante. Tranferência solicitada por mo�vos pessoais pelo paciente/cliente, quando o mesmo se 
encontra no quarto de direito, poderão ser feitas mediante pagamento de taxa de transferência.

Alta Hospitalar

O procedimento de Alta Hospitalar segue as seguintes regras:
Acontece impreterivelmente às 9 horas e com as orientações gerais do serviço de 
enfermagem. Os exames trazidos pelo paciente/cliente para internação deverão ser 
entregues na alta hospitalar.
Os exames realizados durante a internação, devem ser solicitados na recepção do hospital no 
momento da alta ao recepcionista, com prazo de 15 dias úteis para entrega.
A re�rada só poderá ser feita pelo próprio paciente ou via procuração, com firma reconhecida 
em cartório.
No caso de menoridade, só poderá ser re�rada pelo responsável legal e mediante a 
apresentação da cer�dão de nascimento do menor e o RG do responsável.
No caso de impossibilidade mental ou falecimento, trazer procuração como representante 
legal.
O prazo para entrega de cópias é de 15 dias, e ficará disponível por 60 dias para re�rada, a 
par�r da data da solicitação. Haverá um custo por cópias.
Na alta hospitalar, se houver necessidade de entrada de carro na área de saída, deve ser feita 
com autorização da guarita quando o paciente/cliente já es�ver pronto, evitando 
transtornos e conges�onamento na saída de carros. Nesse caso, o paciente/cliente só pode 
deixar o apartamento acompanhado por um funcionário do serviço de enfermagem.

Diárias

O fechamento da diária hospitalar ocorre às 9 horas. Logo após a alta médica o 
paciente/cliente deve desocupar o quarto, no período máximo de 1 hora, salvo em 
casos onde necessita de ambulância ou término de medicamentos.
Caso permaneça por mo�vos par�culares será cobrado uma nova diária.



SEGURANÇA DO

PACIENTE
PROTEÇÃO
Você pode e deve contribuir para a qualidade dos cuidados a sua saúde: Fornecendo 
informações importantes a seu respeito como: Alergias, Doenças e Medicamentos em uso. 
Interagindo com os profissionais que estão cuidando de você. Perguntando, esclarecendo 
suas dúvidas e par�cipando dos seus cuidados.

IDENTIFICAÇÃO

MEDICAMENTOS

QUEDAS

CATETERES E SONDAS

Mantenha o iden�ficador até o final do atendimento ou alta hospitalar. Cer�ficando-se de 
que a equipe do hospital confira a sua iden�ficação antes de qualquer atendimento e/ou 
procedimento.

Não se auto medique no hospital. Pergunte sempre para equipe de enfermagem qual 
medicação está sendo administrada em você e para que serve. Caso apresente mal estar 
durante ou após a administração de algum medicamento informe imediatamente a equipe 
de enfermagem.

Mantenha as grades do seu leito elevadas enquanto es�ver deitado e solicite auxílio da 
equipe de enfermagem ou acompanhante para levantar. As quedas são eventos que podem 
causar graves lesões em pacientes hospitalizados.

Cuide e fique atento a qualquer incomodo com cateteres e sondas implantados em você. 
Informe se sen�r algo (dor, sensação de calor, ardência ou inchaço) ao ser administrado 
alguma medicação. Proteja o cateter durante o banho.

Caracterizado pela formação de coágulos de sangue em uma veia profunda, principalmente nas pernas. 

Esses coágulos, ao se desprenderem, podem obstruir veias em outras partes do corpo, causando embolia 

pulmonar. Os maiores fatores de risco são: o pós-operatório de cirurgias de médio e grande porte; as 

pessoas que apresentam mobilidade reduzida; e hospitalização de longa permanência. Entre os principais 

sintomas estão dor nas pernas, inchaço e sensação de queimação, mudanças de cor da pele na região 

afetada. Nos casos de embolia pulmonar, os pacientes podem sen�r dor torácica e falta de ar.

TROMBOEMBOLISMO VENOSO (TEV)



Higienização das mãos

Fique atento se os colaboradores do hospital , 
acompanhantes e visitas higienizaram as mãos antes e 
depois de tocar em você. A maior via de transmissão de 
infecção hospitalar são as mãos.



SERVIÇO DE

NUTRIÇÃO E DIETÉTICA

O paciente recebe alimentação baseada na prescrição médica preparada por cozinha especializada 
terceirizada sob supervisão de nutricionista responsável.
Caso paciente apresente qualquer alergia, restrição ou intolerância alimentar avisar na recepção assim que 
internar ou avisar equipe de enfermagem para que possamos atender dentro de sua individualidade.
As bandejas térmicas são seguras para o armazenamentos dos alimentos durante no máximo uma hora e 
meia, portanto devem ser recolhidas no horário determinado para sua segurança alimentar, pedimos a 
gen�leza de respeitar os horários.

Café da manhã: Das 7h00 às 8h00
(Recolhimento bandejas das 9h00 às 9h30)

Almoço: Das 12h00 às 12h30
(Recolhimento bandejas das 13h00 às 13h30)

Chá da tarde: Das 14h30 às 15h00
(Recolhimento bandejas das 15h30 às 15h45)

Jantar: Das 18h00 às 18h30
(Recolhimento bandejas das 19h30 às 20h00)
Nos finais de semana e feriados servido das 16h30 às 17h00

Chá da noite: Das 19h30 às 20h00
(Permanece no quarto sendo recolhido na manhã seguinte)
Nos finais de semana e feriados servido junto com a janta

Meio Ambiente

O Hospital do Coração possui um Plano de Gerenciamento de Resíduos, que respeita as exigências vigente 
para um sistema sustentável de resíduos gerados.
O consumo consciente de materiais descartáveis, como copos plás�cos, toalhas de papel e outros, é uma 
forma de cidadania, de prevenção do meio ambiente e dos recursos naturais do nosso planeta.
Nós es�mulamos nossos colaboradores e cliente para que adotem medidas sustentáveis diariamente.

Quarto Cole�vo: acompanhante só terá direito a refeição em 
casos de pacientes acima de 60 anos ou menores de 18 anos.
(café da manhã, almoço e jantar)

Apartamento: acompanhante recebe todas as refeições. 



Hotelaria

Fornecemos roupa de cama e banho para o paciente, realizando a troca diariamente, com exceção do 
cobertor que é subs�tuído apenas em casos de sujidade, internação prolongada e alta. Materiais de 
higiene pessoal: sabonetes, pasta de dentes, shampoo, barbeadores, pijamas, camisolas e toalha para 
acompanhantes não são fornecidos pelo hospital.
A higiene dos quartos e banheiros são feitos diariamente e a desinfecção no período pós alta, exceto nos 
casos avaliados e solicitados pelo enfermeiro supervisor. Qualquer intercorrência, favor comunicar o(a) 
enfermeiro(a) supervisor(a).

Campainha

A presença da equipe de enfermagem deve ser solicitada impreterivelmente através do acionamento da 
campainha, fixada na parede acima da cabeceira da cama e no banheiro. Não u�lizar o telefone e não 
dirigir-se ao posto de enfermagem, salvo em situações extremas.

C.C.I.H

A Comissão de Controle de Infecção Hospitalar (CCIH) é composta por profissionais médicos e da 
enfermagem habilitados para resolver e monitorar os casos de doenças e/ou situações que necessitem de 
cuidados especiais (precauções e isolamento).
Todas as normas e ro�nas estabelecidas na ins�tuição atendem as exigências preconizadas pela ANVISA. 
Você deve sempre higienizar suas mãos com álcool gel para evitar infecções.

VISITAS

Não é permi�da a entrada de crianças menores de 12 anos, em conformidade com o estatuto da criança e 
adolescente. Os horários de visita aos nossos pacientes são determinados pela Unidade de Internação 
em que se encontra:

As informações clínicas sobre pacientes internados acontecem:
ENFERMARIAS E APARTAMENTOS - Ob�das com o médico do paciente que poderá ser abordado 
durante a visita clínica diária.
UNIDADE DE TERAPIA INTENSIVA - UTI - Ob�das com o médico intensivista durante o horário da visita 
ou por telefone das 12h00 às 12h30.

Informação Sobre o Paciente

ENFERMARIA: Entrada de dois (2) visitantes por vez. (Horário: das 16h00 às 17h00)

UNIDADE DE TERAPIA INTENSIVA CORONARIANA (UTI): Entrada de dois (2) visitantes por paciente. 

(Horário: das 16h30 às 17h00)

APARTAMENTOS: Dois (2) visitantes por vez, com horários livres respeitando o limite de entrada do 

hospital (Horário: até 21h00)

UTI - PÓS-OPERATÓRIO: Dois (2) visitantes por vez. (Horário: das 17h00 às 17h15)



SEGURANÇA

DO TRABALHO

O Hospital do Coração possui Serviço Especializado em Engenharia de Segurança e Medicina do Trabalho 
(SESMT), que trabalha para proteger a saúde e a integridade �sica e mental dos colaboradores, profissionais de 
saúde, clientes e visitantes. Nossa estrutura �sica conta com sistema de proteção
contra incêndio aprovado pelo corpo de Bombeiros, também mantemos uma "Brigada de Incêndio" com 
equipe treinada e capacitada. No hospital existe todo o �po de proteção contra incêndio, bem como 
sinalizações de emergência. 

Nosso departamento de ouvidoria funciona de Segunda-feira a Sexta-feira, das 8h00 às 11h00 e das 12h00 às 
17h00. Apesar de buscarmos com nosso trabalho realizar o melhor serviço, somos passíveis de erros e crí�cas. 
Para que possamos melhorar cada dia mais nosso atendimento, pedimos que relate suas sugestões, crí�cas ou 
elogios por escrito em nosso impresso próprio (Pesquisa de Sa�sfação) existente no setor de internação e 
recepção. 

Ouvidoria

O Hospital não se responsabiliza por objetos de pacientes, visitantes ou acompanhantes deixados nas 
dependências do hospital. Por isso, solicitamos que cuide de seus pertences e evite trazer objetos de valor.

Valores e Pertences

Dicas Importantes

VISANDO O MÁXIMO DE CONFORTO AO PACIENTE RECOMENDAMOS:

- Ao dar entrada, traga anotados todos os medicamentos que es�ver u�lizando, bem como todas as 

informações sobre sua saúde (doenças anteriores, cirurgias já realizadas, medicamentos que provocam alergia, 

etc.). 

- Para sua estadia no Hospital, traga seus objetos de higiene pessoal e roupas bem confortáveis.

- Se a internação es�ver relacionada a um plano ou seguro de saúde, verifique previamente junto a este, quais 

procedimentos e serviços são cobertos, evitando assim, eventuais contratempos no fechamento de sua conta 

hospitalar.

- Nossos profissionais possuem uma programação pré-definida conforme as prioridades e necessidades dos 

pacientes. Solicitamos a sua ajuda para que esta programação seja respeitada.

- Para o correto funcionamento do ar- condicionado, cer�fique-se de que portas e janelas estejam bem 

fechadas.

- Não é permi�do fumar dentro do quarto, caso haja necessidade, use o pá�o evitando áreas de risco.

- Por uma questão de higiene e de respeito, não se deve sentar no leito dos pacientes.

- Fazer visitas breves, respeitando o horário e as recomendações médicas, para não cansar o paciente e para 

reduzir o risco de infecção.

- Pensando na privacidade de nossos pacientes, em enfermarias, solicitamos a gen�leza de que o (a) 

acompanhante seja do mesmo sexo do paciente.



FAVOR DEVOLVER ESTE 
MANUAL DO PACIENTE

NO SETOR DE INTERNAÇÃO 
NO MOMENTO DA ALTA.

Este Manual do Paciente foi criado pela equipe mul�disciplinar do Hospital do Coração (HMC) para 

orientar seus pacientes sobre as regras e o funcionamento dessa empresa desde a sua internação até 

a alta hospitalar. Nosso obje�vo é manter uma comunicação de qualidade com nossos clientes e 

evitar possíveis intercorrências durante o período de internação. A leitura desse material é 

extremamente importante para o cliente e ajuda a equipe dessa ins�tuição a manter a segurança dos 

pacientes. Obrigado!



DIREITOS DOS

PACIENTES



São obrigações do paciente durante o período em que permanecer no Hospital:

1. Agir com urbanidade e descrição nas dependências do Hospital, seguindo os padrões e 

normas da ins�tuição.

2. Respeitar o direito dos demais pacientes, empregados e prestadores de serviço do Hospital, 

que deverão ser tratados com cortesia, u�lizando-se dos canais de comunicação disponíveis 

para exercer seu direito de apresentar reclamações.

3. Ter ciência de todas as condições de admissão ou internação de pacientes, de acordo com o 

termo do hospital.

4. Designar o médico responsável por seu tratamento no período de internação.

5. Respeitar a proibição de fumo nas dependências do hospital, proibição esta extensiva a seus 

acompanhantes, conforme a legislação vigente.

6. Observar todas as recomendações e instruções que lhe foram transmi�das pelos profissionais 

da saúde que prestaram ou prestam atendimento, assumindo a responsabilidade pela 

consequência advindas da não observação de tais instruções.

7. Honrar seu compromisso financeiro com o hospital, saldando ou fazendo saldar por 

responsável financeiro seu atendimento médico-hospitalar, tanto no que se refere às contas 

hospitalares quanto aos honorários de seus médicos assistentes, em casos de internações 

par�culares ou em casos em que os procedimentos não são autorizados pelo convênio.

Deveres dos Pacientes



R u a O n d i n a , 6 6 7 - V i l a R e d e n t o r a
S . J . d o R i o P r e t o - S P - F o n e : 1 7 3 2 0 3 - 4 0 0 0

www.imcriopreto.com.br

H O S P I T A L D O C O R A Ç Ã O
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